
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – 14 november 2021 
 
De Respect Foundation is een organisatie die zich inzet voor meer aandacht voor respect. Elk jaar organiseren zij 
daarom ‘de week van respect’. In samenwerking met de Respect Foundation en scholen heeft JONG voor kinderen 
en jongeren het onderwerp onder de aandacht gebracht. De gemeente Oosterhout deed dit jaar voor het eerst mee.  
Tijdens deze eerste editie, voor Oosterhout, zijn er een aantal projecten gedaan: 
 
Democracity 
Tijdens de week van Democracity, waarbij groepen 7 en 8 in de raadzaal leren hoe een stad bestuurd wordt, is er 
aandacht voor respect. Want ook een democratie draait om respect; naar elkaar luisteren, respectvol met elkaar 
omgaan en oog hebben voor elkaars standpunt. De ruim 200 kinderen kregen na hun bezoek een respectbox mee 
naar school, waar ze in de klassen verder kunnen werken aan het onderwerp respect. Het draagt bij aan het 
onderdeel Burgerschapsvorming in de klas.  
 
In gesprek met…  
Op de middelbare scholen is aandacht gevraagd door het 
houden van gesprekken over het thema respect. Drie  
scholen deden mee op hun eigen wijze. Zo werd er op  
Praktijkschool de Zwaaikom gesproken over ‘wat is respect  
eigenlijk’? En voerden de leerlingen gesprekken met Burge- 
meester Mark Buijs over hun ervaringen met het onderwerp  
respect. Op het Frencken college ontmoette Havo4 ook  
Burgemeester Mark Buijs en zij hadden gesprekken rondom  
stellingen met elkaar. Het Oelbert gymnasium kreeg naast  
Mark Buijs ook nog gastspreker advocaat Peter Schouten op 
bezoek. Zo organiseerde we voor hun 5e jaars leerlingen  
een indrukwekkend programma, dat vooral ging over recht- 
staat en respect binnen een democratie.  
 
     



   
 
Respect filmpje door Mark Buijs 
In samenwerking met jongeren is er een filmpje gemaakt met een belangrijke boodschap rondom respect door 
Burgemeester Mark Buijs. Je kunt het filmpje hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=utO-BcqsiLM  

   
 
Wil je meer weten of meedoen? Neem contact op met JONG via jong@oosterhout.nl  
 

 

Respect insta stellingen 
 
Op de instagram @jonginoosterhout zijn afbeeldingen geplaatst om 
het onderwerp dichter bij jongeren te brengen.  
De stellingen zijn ook gebruikt in de gesprekken op de middelbare 
scholen. 
De illustraties zijn in de kleuren van de regenboog en gemaakt door 
illustrator Zanna van Vugt.  
 


